
Málstofur í október og nóvember - samantekt 

Málstofa 29. október 2007  

Helga Jóhannesdóttir, félagsráðgjafi og gistikennari við Háskóla Íslands “Við fundum 
enga kreppu í barnaverndinni”- reynsla frá Noregi 
 
Helga hóf umfjöllun sína með hverju fjölmiðlar miðla um barnavernd en þar er tal um kreppu 
algengt og annað hvort gera starfsmenn of mikið eða of mikið. Orðið kreppa er endurtekið og 
almenningur fær sína vitneskju um barnaverndarmál aðallega í gegnum fjölmiðla. Í norskri 
rannsókn sögðust 88% af 1000 manna úrtaki hafa vitneskju um barnavernd frá fjölmiðlum. 
Þeir sem hafa kynni af barnavernd eru jákvæðari en þeir sem engin kynni hafa. Þá segjast 
barnaverndarstarfsmenn óöruggir í viðtölum við fjölmiðla. 
 
Fjallaði Helga einnig um stöðu barnaverndar og leit yfir farin veg. Vitnaði hún í Arne 
Grönningsæter vísindamann hjá rannsóknarsetrinu FAFO (Arbeidslivs- og velferdsforskning) 
en hann telur að skoða megi stöðuna út frá eftirfarandi kreppuatriðum: 

• Starfsmenn vinna störf sín illa og veita ekki þeim aðstoð sem þarfnast þess 
• Notendur kvarta yfir þjónustunni og eru óánægðir 
• Skipulagsrugl og óreiða um ábyrgð mála 
• Skortur á kunnáttu og hæfni hjá starfsmönnum 

 
Nokkur þróun hefur orðið í Noregi sl. 20 ár en haustið 1987 var ein miðlæg 
barnaverndarskrifstofa í Osló og hverfaskrifstofurnar voru að drukkna í 
fjárhagsaðstoðarmálum og sátu barnaverndarmál á hakanum. Rannsóknir sem beindust að 
félagsmálaskrifstofum bentu á ómarkviss vinnubrögð, vöntun á kenningar þekkingu og 
skjólstæðingar voru óánægðir. Breitingar urðu þegar blöðin fóru að skrifa um “möppubörnin” 
og kreppuna í barnavernd. Ný ríkisstjórn stofnaði “Barne- og familiedepartemented” og Mads 
Sandeman varð ráðherra þar. “Sandeman-fé” var veitt í þjónustuna til að bæta ástandið, fjölga 
starfsfólki, efla viðbótarmenntun, þróa nýtt skipulag o.fl. Fleiri sjónarhorn birtast s.s. með 
öflugu starfi Félags fósturforeldra og barnaverndarbörn stofna sín eigin samtök árið 1997 
“Landsforeningen for barnevernsbarn”. Viðhorf til skjólstæðinga og tengsl milli starfsmanna 
og þeirra breytast og fór hugmyndafræðin frá vandamálavæðingu í átt til þess að horfa á getu 
fólks. 
 
Skipulag barnaverndar í Noregi breyttist árið 2004 þegar fagteymi voru mynduð í hverjum 
landslhuta (5 regioner). Í hverju fagteymi vinna sálfræðingar, félagsráðgjafar, 
uppeldisráðgjafar og annað fólk með sérhæfingu innan barnaverndar. Hlutverk fagteymana 
era ð veita barnaverndarstarfsmönnum í sveitarfélögum leiðsögn og ráðgjöf. Þau bera 
jafnframt ábyrgð á rekstri vistheimila, meðferðarheimila og finna fósturheimili. Nýja 
skipulagið var metið á ráðstefnu í Noregi árið 2006 og kvörtuðu nokkur sveitarfélög og borgir 
yfir “gjá” á milli þeirra sem væru í grasrótarvinnu og leiðbeiandanna. 
 
Ef litið er á tölulegar upplýsingar frá Noregi þá nutu 40.400 börn stuðnings frá 
barnaverndarþjónustunni árið 2006. Þar af voru 10.000 börn sem komu ný inn í kerfið og 
fjölgaði mest í unglingamálum. Í fjórða hverju máli sem er kannað er það fjölskyldan, barnið 
eða nágrannar sem tilkynna. Rúmlega 3000 starfsmenn vinna í barnavernd þar af eru 90% 
með háskólamenntun. 
 
Helga fjallaði einnig um niðurstöður rannsókna m.a. hefur úrræðum fjölgað, þau eru 
fjölbreyttari og aldrei hafa eins mörg born fengið stuðning. Notendakannanir vitna um ánægju 
með þjónustu sem notendur fá, þó með nokkrum undantekningum. Rannsóknir milli borga og 
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á milli hverfa í Osló sýna að það er töluverður munur á forgangsröðun og vinnulagi. 
Fjölbreyttni er mikil og er unnið að þróun “evidensbasert” aðferða, reynsla komin á MST, 
PMT, Vebster Stratton, ART og sjá flestir að þessar aðferðir eru ekki lausnin í öllum málum. 
Unnið er að þróun annarra leiða sem hvetja til samvinnu bæði milli sviða, og milli 
starfsmanna og notenda. Þá er fjölskyldusamráð, hópastarf, efling staðbundinna aðgerða og 
starfsmannasögur. 
 
Gæði barnaverndarvinnu eru tengd þróuninni á hæfni/færni og starfa nú fleiri og betur 
menntaðir starfsmenn í barnavernd. Þörf er á betri rannsóknum sem sýna hvaða úrræði duga, 
þótt erfitt sé að mæla öll úrræði. Þá eru barnaverndarstarfsmenn duglegir og áhugasamir í 
starfi. Rannsóknir sýna að barnaverndarbörn eiga sér oft erfitt fullorðinslíf. Mikilvægt er að 
huga að “fátæktinni”, ekki bara sálrænum tengslum. Einnig er mikilvægt að upplýsa 
almenning um starfið og efla samstarf milli vettvangs, rannsóknaraðila og neytenda.  
 
Þá varpaði Helga fram spurningunni “Er barnaverndargrýlan dauð?” ekki alveg, og kannski 
deyr hún aldrei en hún er töluvert máttlausari og vanmegnaðri en áður. 
 
 
Málstofa 26. nóvember 2007 
 
Guðrún Hrefna Sverrisdóttir, félagsráðgjafi hjá barnaverndarnefnd Álftaness 
“Ég og barnavernd” 
 
Rannveig Einarsdóttir, félagsráðgjafi hjá barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 
“Barnavernd á réttri leið?” 
 
Sigrún Óskarsdóttir, forstöðumaður Vistheimilis barna Laugarásvegi 39 í Reykjavík 
“Vinnan á Vistheimili barna” 
 
Guðrún Hrefna fór yfir eigin reynslu sem barnaverndarstarfsmanns en hún hóf störf í 
barnavernd að loknu starfsréttindanámi í félagsráðgjöf en með enga reynslu af barnavernd. 
Það hjálpaði henni að byrja á stórum vinnustað, þar var fólk með mikla reynslu og 
fagþekkingu, góður vinnuandi, sveigjanleiki og traust. Hún hefur síðan unnið við barnavernd 
á mismunandi starfsstöðum þar sem er ein megin áhersla – einni vilji, mismunandi leiðir og 
úrræði, fagleg vinna og faglegur metnaður.  
 
Var Guðrún með vangaveltur um hvar barnið sé í fókus í barnaverndarvinnunni, réttur 
foreldra er sterkur og málefni yngri barna víkja fyrir málefnum eldri barna. Dómstólaleiðin 
samkvæmt barnaverndarlögum frá 2002 hefur lengt málsmeðferð en áður höfðu 
barnaverndarnefndir ríkari heimildir til íhlutunar. Þá hefur orðið aukin áhersla á lögfræði sem 
hefur bæði kosti og galla í för með sér. Upplýsingagjöf er betri nú en áður, málsmeðferð 
vandaðri og réttur aðila máls tryggari.  
 
Telur Guðrún að barnaverndarstarf hafi liðið fyrir hversu erfitt er að fá fagfólk með reynslu til 
starfa, það veldur auknu álagi á þá starfsmenn sem fyrir eru, fjöldi mála er of mikill, nýliðun 
mikil og skortur á endurmenntun.  Framtíðarsýn Guðrúnar eru væntingar um aukna samvinnu 
milli sveitarfélaga og ríkis, aukin breidd úrræða, efling forvarna frá getnaði til fullorðinsára, 
aukið þverfaglegt samstarf og efling starfs- og endurmenntunar. 
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Rannveig velti upp spurningunni “Barnavernd á réttri leið?” og fjallaði um jákvæða þróun í 
barnavernd þar sem hún nefndi að barnaverndarlögin frá 2002 væru skýrari en þau eldri, 
stuðningsúrræði væru fleiri, aukin áhersla á börnin og meiri samvinna stofnana. Þá nefndi hún 
að stofnun Barnaverndarstofu og síðan Barnahúss hefðu styrkt barnaverndarstarf á Íslandi. 
Hún kom einnig með ábendingar um það sem betur má fara og nefndi að rannsóknir á 
úrræðum skorti, of mikið álag væri á barnaverndarstarfsmenn, þeir þyrftu að vera sýnilegri í 
samfélaginu og auka þurfi sérmenntun. Hún vék einnig á að endurskoða þurfi fósturmál, þörf 
sé á svigrúmi til að sinna forvarnarstarfi, auka þurfi stuðning inn á heimili barna og 
barnaverndarstarfsmenn þurfi aukin stuðning frá Barnaverndarstofu. 
 
Að mati Rannveigar er barnaverndarstarfsmaðurinn undir of miklu vinnuálagi og við það 
bætist neikvæð umræða í fjölmiðlum um barnavernd og árangur af starfinu oft lítill. Þröf er á 
stuðningi, hvatningu og viðurkenningu á starfi barnaverndarstarfsmannsins. Telur Rannveig 
að margt hafi þokast í rétta átt og umhverfið faglegra, erum á réttri leið þó enn séu næg 
verkefni framundan til að bæta hag og líðan barna. 
 
 
Sigrún fjallaði um vinnuna á Vistheimili barna en um er að ræða úrræði í barnaverndarmálum 
þar sem 7 börn yngri en 13 ára geta dvalið í sólarhringsvistun, auk þess eru foreldrar þeirra á 
daginn. Saga vistheimila Reykjavíkurborgar nær aftur til ársins 1935 þar sem rekin var 
heimavist fyrir veikluð börn í húsnæði Laugarnesskóla. Vistheimili voru rekin á 
Kumbaravogi, Silungapolli, Mosfellsbæ, Tjarnargötu, Mánagötu og Hraunbergi á mismunandi 
tímabilum frá 1945 til 2001. Vistheimilið á Laugarásvegi hefur starfað frá 2001 og er eina 
vistheimilið sem er starfrækt í dag.  
 
Sigrún kom með dæmi um ummæli barna sem hafa dvalið á þessum heimilum á mismunandi 
tímum sem eru að finna í bók Sigurðar A. Magnússonar “Undir Kalstjörnu”, bók Þráins 
Bertelssonar “Einhvers konar ég” og viðtali við 12 ára dreng sem var tekið 1996. Þar sést 
glöggt hversu börnin kunna vel að meta ákveðin ramma og gott atlæti hvað varðar mat og ytri 
aðstæður. Jafnframt kom fram að börnunum skorti að vita af hverju þau væru vistuð og hvað 
tæki við. 
 
Á Vistheimili barna mætir barninu ákveðinn rammi og festa: 

• Börnin borða á sömu tímum alla daga:  
o morgunmatur áður en farið í skóla/leikskóla  
o hádegismatur klukkan 12  
o kaffitími klukkan 15  
o kvöldmatur klukkan 18:30 
o kvöldhressing klukkan 19:30 

• Börnin fara á réttum tíma að sofa miðað við aldur 
• Þau vara reglulega í bað og bursta tennur tvisvar á dag 
• Þau eru í hreinum fötum 
• Starfsmenn benda ráðgjafa á ef föt barnanna eru ekki við hæfi 
• Þau horfa eingöngu á efni í sjónvarpi eða á myndbandi sem hæfir aldri 
• Lögboðinn utivistartími er virtur 
• Þeim er hjálpað við heimalærdóm 

 
Þá er margt gert til skemmtunar s.s. afmæli, leikhúsferðir, farið í sumarbústað, berjamó allt 
eftir aldri barna og aðstæðum. Það eru einungis starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur sem 
vista börn á vistheimilinu að undangengnu ákveðnu umsóknarferli. Á vistheimilinu fer fram 
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greining og ráðgjöf en markmiðið er að meta hæfni foreldra og leiðbeina þeim í 
uppeldishlutverkinu, miðað er við sex til átta vikna dvöl. Fjölskyldan fær tvo tilsjónarmenn á 
vistheimilinu, á inntökufundi er reynt að komast að samkomulagi um hvað unnið skuli með 
og síðan eru vikulegir fundir með foreldrum og vistunaraðila. Vistun lýkur með 
útskriftarfundi þar sem greinargerð vistheimilis liggur fyrir.  
 
Fram fer kerfisbundið mat á uppeldisaðferðum og hæfni foreldra sem er metin eftir því 
hvernig þau sinna líkamlegum, vitrænum, félagslegum og tilfinningalegum þörfum barnanna. 
Matið er unnið í samvinnu við foreldra og er foreldrahæfni skoðuð út frá kenningum 
Baumrind. Þá er foreldraíbúð þar sem foreldrar geta dvalið með börn sín í framhaldi af 
greiningu- og ráðgjöf eða fósturforeldrar með barn í fósturaðlögun.  
 
Fósturaðlögun byggist á því að fósturforeldrar koma fyrst í stutta heimsókn á vistheimilið og 
lengist viðvera eftir því sem líður á aðlögun. Vikulegir fundir eru til að fara yfir gang mála og 
gera áætlun fyrir næstu viku. Þegar líða tekur á fósturaðlögun fer barn oft í stutter heimsóknir 
á nýja heimilið í fylgd tilsjónarmanna á vistheimilinu. Reynt era ð tengja fortíð barns við 
framtíðina t.d. með myndum af kynforeldrum, systkinum og öðrum nánum ættingjum. 
Eftirfylgd er frá vistheimili í 2-4 skipti. 
 
Í tengslum við vistheimilið er einkaheimili hjóna sem taka við allt að sex börnum, frá 
nýfæddum og upp í átján ára, í sólarhringsvistun. 

Steinunn Bergmann 
10. desember 2007 

4


